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Tillverkares och säljares ansvar för skadebringande
egenskaper hos sålda varor

Följande referat av advokat, dr.jur. Jørgen Hansen, Danmark, hade
före mötet utdelats till mötesdeltagarna:

I. Indledning

Igennem de sidste ca. 30 år har produktansvaret fået aktualitet som et
nyt område inden for erstatningsretten i Norden. Nyt, fordi området
ikke tidligere har spillet nogen større rolle i praksis — i hvert fald ikke
i de nordiske lande — og fordi produktansvarsproblemerne ikke tidligere
i nogen nævneværdig grad har været behandlet teoretisk.1

Produktansvaret er vel nok det område i erstatningsretten, hvor den
gamle disciplin har fået og i de kommende år vil få sin kraftigste foryn-
gelse. De traditionelle erstatningsregler i og uden for kontrakt lader sig
ikke uden videre overføre til produktansvarets område. Det bliver derfor
ved produktansvaret nødvendigt at udforme selvstændige regler, som
dog naturligt må baseres på de grundsyn og de begrundelser, som har
ført til, at de gældende regler i og uden for kontrakt har fået netop den
udformning, som kendes fra de traditionelle fremstillinger. Det er natur-
ligt, at udformningen af ansvarsregler gennem anvendelse af kendte
grundsyn og begrundelser på et ny område ikke kan ske, uden at der

1 Den forste selvstændige teoretiske behandling af enkelte of problemerne
i norden er såvidt ses Andenæs artikel: Om sælgerens ansvar for farlige egen-
skaper ved, den leverte g jenstand i Festskrift for Ussing. p. 9. Allerede i 1942
udgaven af Obligationsretten Almindelig Del har Henry Ussing i § 14 en kort
behandling af produktansvarsproblemerne.
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opstår diskussion om, hvilket indhold man skal give de enkelte regler
og hvilke grænser, der skal gælde for de enkelte reglers anvendelse.2

I det følgende vil jeg i II. fremkomme med nogle bemærkninger
om produktanvarets udformning og særkende i forhold ti de traditio-
nelle ansvarsområder og jeg vil herefter i III—IV beskæftige mig med
nogle af de problemer, som jeg gennem mit arbejde med produkt-
ansvarsproblemerne i praksis føler, det mest nødvendigt at få afklaret
hurtigt.

II. Generelt om produktansvar. Ansvarsgrundlaget m.v.

Produktansvaret fremkommer normalt i forbindelse med levering af
varer og tjenesteydelser. Den følgende fremstilling vil blive begrænset
til tilfælde, hvor der i forbindelse med varens fremstilling eller distribu-
tion indgår et salg.

Her skal ikke søges defineret, hvad der forstås ved en farlig egenskab
eller hvorledes den farlige egenskab ved en solgt vare forholder sig til
købelovens mangelsbegreb.3

Produktansvaret kan kort defineres som sælgerens ansvar for den
skade, som en solgt vare forvolder, hvad enten skaden forvoldes på
køberen eller på trediemand og hvad enten skaden sker på personer,
ting eller andre formuegoder.*

Ved behandlingen af problemerne i det følgende vil følgende tegning
og termonologi blive anvendt:

Underleverandør I . ^Fo rb ruge r

Fabrikant — Mellemhandler
Underleverandør II ^

" Forbruger

I den normale produktansvarssag vil alle de ovenfor nævnte personer
kunne inddrages og vil i praksis ofte blive det.

Man kan tænke sig et tilfælde, hvor fabrikanten fremstiller organge-

2 Som eksempel her på kan nævnes Koktvedgaards meget følelsesladede
anmeldelse i U.F.R. 1965 B. 217 af Sælgerens Ansvar.

3 Herom henvises til Karlgren: Produktansvaret, p. 53 ff, Sælgerens Ansvar,
p. 43 ff. og Andenæs: Festskrift til Ussing, p. 11 ff.

4 I art. 1. i udkast til konvention om products liability in the conflict of
laws (Haag juli 1971) defineres ansvaret som »The liability of a manufacturer or
other supplier for damage resulting from a product».
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marmelade. Til brug for sin fremstilling af orangemarmeladen indkøber
han appelsiner hos underleverandør 1. og marmeladekrukker i plastik
hos underleverandør 2. Fabrikanten koger marmeladen og fylder denne
på plastikkrukkerne, sælger marmeladen til mellemhandlerne (grossist
eller købmand), der sælger marmeladen til forbrugeren (en husmoder).
Hun serverer marmeladen den følgende søndag eftermiddag, hvor hun
selv, hendes mand, to børn og en gæst bliver alvorligt syge. En efter-
følgende undersøgelse viser, at marmeladen var giftig, hvorimod det er
uklart, om giftstoffet stammede fra appelsinerne, fra plastemballagen
eller fra en hidtil ukendt kemisk forbindelse mellem den i krukkerne
anvendte plastik og appelsinmarmeladen.

I relation til de enkelte skadelidte består intet kontrakts forhold til
fabrikanten eller underleverandøren og mellemhandleren står kun i kon-
traktsforhold til husmoderen, men ikke til nogen af de øvrige skadelidte.

Accepteres det, at det er erstatningsretligt uholdbart, at lade nogen
af de skadelidte få erstatning og ikke andre af de skadelidte, som har
spist af samme marmeladekrukke, må man komme til, at kontraktsforhol-
det ikke kan føre til en særlig behandling af husmoderen i forhold til
mellemhandleren — og at samtlige skadelidtes stilling i forhold til fab-
rikant og underleverandører må være den samme.5

Hvor urimelige resultater man vil komme til, hvis man lader ansvaret
begrunde i kontraktsrelationen mellem en ansvarlig og en af flere skade-
lidte, kan illustreres med den engelske sag Daniels and wife v. R. White
& Son, Ltd.6 I denne sag havde Mr. Daniels og hans kone lidt alvorlig
skade, som følge af at en White Limonade havde vist sig at indeholde
karbolsyre. Det var umuligt at påvise, på hvilken måde karbolsyren
var kommet i flasken eller at påvise fejl i bryggeriets produktionsgang.
Bryggeriet blev derfor frifundet for erstatningskrav fra såvel Mr. Daniels
som fra hans kones side. Mellemhandleren kunne ej heller pålægges
ansvar efter reglerne om torts, idet der ikke kunne påvises nogen fejl
fra mellemhandlerens side. Mellemhandleren blev derfor ikke pålagt
ansvar over for Mrs. Daniels. Mr. Daniels kunne imidlertid som køber af
limonaden påberåbe sig Sales of Goods Act, sec. 14, hvorfor mellem-
handleren blev pålagt erstatningsansvar over for Mr. Daniels med hjem-
mel i nævnte bestemmelse.

5 Der tænkes herved på et tilfælde hvor husmoderen får erstatning som
medkontrahent og de övrige skadelidte forbrugere ingen erstatning får. Kon-
traktforholdet kan jfr. p. 14 ff. også begrænse medkontrahentens mulighed for
erstatning. Dette er vel upraktisk ved salg af forbrugsgoder til forbrugere.

6 1938. 4. All. E. R. 258. Sælgerens Ansvar p. 39.
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Dommens resultat forekommer klart uacceptabelt for nordisk rets
vedkommende.

Accepterer man, at de skadelidte, som har spist af samme marmela-
dekrukke, skal have samme erstatningsretlige stilling overfor samtlige
muligt ansvarlige, bliver det vanskeligt at presse et sådant ansvar ind
under et kontraktssynspunkt. (Domstolene har i en række tilfælde
gjort det, jfr. nedenfor). Noget sådant ville indebære en anvendelse
af det traditionelle misligholdelsesansvar langt ud over, hvad man hidtil
har antaget, at reglerne har kunnet bære. Man kan da gå den vej at
lade ansvaret bedømme efter den almindelige erstatningsrets regler, hvil-
ket som hovedregel vil sige culpareglen. Noget sådant vil ofte føre til
stødende resultater i tilfælde, hvor skadelidte ikke har mulighed for at
bevise den fejl, som kan begrunde ansvaret. I eksemplet med marme-
ladekrukken vil en almindelig culparegel antagelig føre til, at ingen af de
skadelidte vil få erstatning.

I produktansvarssagerne kommer man til at overveje enten at opstille
særlige regler ovn skærpet ansvar for en række produktskaders ved-
kommende, eller at benytte de muligheder, som kontraktsansvaret rummer
for skærpet ansvar og da lade disse kontraktsregler anvende i forhold
til de skadelidte uden hensyn til normalt anerkendte grænser for hvilke
personer, der kan påberåde sig reglerne om misligholdelsesansvar s.

Med den udvikling, som de moderne industrialiserede samfund har
gennemlevet, hvor et af målene for samfundets økonomiske aktivitet har
været at få produceret et så stort antal forbrugsgoder som muligt, for
at stille disse til disposition i størst muligt omfang for et så stort antal
mennesker som muligt, må det blive at afgørende betydning, at forbruget
af de pågældende goder kan ske så trygt som muligt. Ingen forbruger
har i dag i praksis mulighed for at kende sammensætningen af de goder,
han anvender eller forbruger, og ingen forbruger har i praksis mulighed
for at vurdere risikoen ved at anvende og forbruge de goder, som det
moderne samfund stiller til hans rådighed.

Det moderne samfunds forsyning af produkter kan kun tilfredsstilles
ved en meget høj grad af industrialisering og ved en meget høj grad af
specialisering i alle faser af produktionsforløbet. For langt de fleste
produktioners vedkommende må man erkende, at det ikke er muligt at
gennemføre fejlfrie produktioner og i mange tilfælde er det af økono-
miske grunde ej heller ønskeligt. Ingen bilfabrikant tør vel hævde, at
de biler, som forlader hans fabrik, er fejlfrie og ingen fødevare- eller
medicinfabrikant tør vel hævde, at hans produkter ikke kan i være i
besiddelse af farlige egenskaber. Det bliver da erstatningsrettens opgave
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at fordele risikoen for at produkterne volder skade mellem på den ene
side de producerende og sælgende led i samfundets vareforsyning og på
den anden side forbrugerne.

I en række lande har domstolene taget produktansvaret ind under
reglerne om mangelsansvar og med henvisning navnlig til reglerne om
ubetinget ansvar for garanti har domstolene pålagt produktansvar
uden culpa. Dette gælder for eksempel England, Tyskland og U.S.A.
Udviklingen i disse lande har har gået i retning of en stadigstørre frigø-
relse af især det objektive produktansvar fra kontraktsrelationerne,
således at sælgeren af en vare kan gøres ansvarlig overfor andre end
køberen i samme omfang, som han efter misligholdesesreglerne varblevet
pålagt ansvar hvis produktskaderne var indtrådt hos køberen. Denne
frigørelse er kun delvist gennemført. Længst er udviklingen i U.S.A.
I alle de nævnte lande møder man domme, som begrunder garantistillelse
fra sælgerens side med en henvisning til varebetegnelsen: Giftigt foder-
stof er ikke foderstof, skadelig medicin er ikke medicin, en steril tyr
er ingen tyr o.s.v.

I de nordiske lande har domstolene ikke i nævneværdig grad søgt
at bringe reglerne i Købelovens §§ 42 og 43 i anvendelse som grundlag
for produktansvaret. Hvorvidt reglerne overhovedet kan anvendes på
produktansvaret, er et teoretisk spørgsmål, hvor der stadig hersker og
antagelig vil herske nogen uenighed. Givet er det imidlertid, at der
kun findes ganske få domme, som har pålagt produktansvar med hjemmel
i Købelovens §§ 42 og 43.

Forklaringen på denne forskel imellem nordiske domme og for eksem-
pel engelske domme må antagelig søges i forskellen i opbygningen aj
de køberetlige regler. De nordiske købelove samler mangelsreglerne i
to paragraffer og opdeler reglerne efter en sondring imellem specieskøb
og genuskøb, medens regler, for eksempel i B.G.B. Sales of Goods Act
m.v. snarere har udskilt regler om mangelsansvar begrundet i garanti
som selvstændige regler, jfr. B.G.B. § 463 7 og Sales of Goods Act, sec.
14. Havde reglen i Købelovens § 42, stk. 2 om sælgerens ansvar i
specieskøb for, at salgsgenstanden ved aftalens indgåelse savnede egen-
skaber, som må anses for tilsikret, været formuleret i en selvstændig
paragraf og her gjort anvendelig for alle køb, er der grund til at tro, at
domstolene i Norden ville være faldet for fristelsen til at benytte en
sådan garantiregel i produktansvarssagerne.

7 Sælgerens Ansvar p. 57 ff. Produktansvarsforsikring p. 63 ff. I nyeste
tysk domspraksis har domstolene nægtet at bringe B.G.B. § 463 i anvendelse på
produktansvaret.

29
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Det er lykkeligt, at domstolene i Norden har måttet løse produktan-
svarsproblemerne uden anvendelse af købelovens regler, idet man da har
undgået de problemer, noget sådant kunne give med at pålægge en
sælger ansvar for produktskader, der indtræder hos andre end køberen.

I de nordiske lande har domstolene pålagt produktansvar ved anven-
delse af en række ansvarsgrundlag, der kort kan beskrives på følgende
måde:

Kan varens skadeforvoldelse føres tilbage til en begået fejl,8

pålægges ansvar. Dette gælder, hvad enten fejlen skyldes fejl i planlag-
ningen af varens produktion, i varens fremstilling, i kontrollen hermed
eller fejl i den måde, hvorpå varen i forbindelse med salget eller markeds-
føringen er anprist. Ved bedømmelsen af sælgerens ansvar er der grund
til at formode, at der anlægges en culpabedømmelse af samme kvalitet
som den culpabedømmelse, der anvendes ved pålæggelse af ansvar for
mangler. Tilkendegivelse herom fremgår naturligt nok ikke af domme-
nes præmisser.

Udover culpaansvaret har domstolene i vidt omfang pålagt ansvar
uden culpa med henvisning til garantireglen.9 Har sælgeren udtryk-
kelig garanteret at ville betale erstatning, hvis varen har skadevoldende
egenskaber, er garantiansvaret klart aftalt. I praksis har domstolene i
midletid i vidt omfang indfortolket garantien i selve varebetegnelsen.
Dette gælder domme om giftige fødevarer og foderstoffer samt medicin,
skadelige gødningsstoffer og kemikalier. Ofte gives dommene en for-
mulering, gående ud på at sælgeren af den pågældende vare må indestå
for, at varen ikke var i besiddelse af den pågældende farlige eller
skadevoldende egenskab. Samtidig findes en række domme, i Danmark
navnlig om smitsom kastning i forbindelse med salg af husdyr, hvor dom-
stolene har nægtet at lade udtrykkelige garantier imod smitsom kastning
omfatte produktansvaret (smitten af køberens øvrige dyr) under garanti-
erklæringen, medmindre det ganske klart fremgik, at sælgeren med
garantierklæringen har ønsket at påtage sig et ansvar udover mangels-
ansvaret, jfr U.F.R 1941, 61 HD jfr TFR 1941. 228 og 1942. 26 HD

I samme øjeblik domstolene fortolker varebetegnelsen for en vare
som indeholdende en garanti for, at varen i relation til produktansvaret
har alle de egenskaber, som varer, der sælges under samme betegnelse,
har (bør have) og for at varen ikke har andre egenskaber end de egen-
skaber, som varer, der sælges under den anvendte betegnelse har (bør

8 Se hergm Karlgren p. 53 ff. og Sælgerens Ansvar p. 138 ff.
9 Se herom Karlgren p. 89 ff. og Sælgerens Ansvar p. 117 ff.
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have), så indfører domstolene i realiteten et produktansvar uden culpa for
de fabrikanter og mellemhandlere, som virker med afsætningen af den
pågældende vare. Da der i garantidommene ikke kan indfortolkes en
begrænsning, således at den til varebetegnelsen knyttede garanti kun kan
gøres gældende af en skadelidt køber, er garantiansvaret ikke en kont-
raktsretlig sanktion knyttet til leveringen af varer med farlige egen-
skaber, men bliver snarere et ansvar indenfor den almindelige erstat-
ningsretsregler. Her ville det føles mere naturligt, at garantikonstruk-
tionen blev forladet til fordel for en ikke-kontraktsbetonet formulering,
således at donustolerne blot pålagde ansvar uden culpa for ökade forvoldt
af farlige egenskaber ved en række varer alene med en henvisning til
varens art. Ansvaret ville dermed fremtræde i en form som svarer til
f.eks. det i hvert fald fra teorien kendte ansvar uden culpa for farlig
bedrift.

Foruden garantisynspunktet har i hvert fald norske domstole inden-
for produktansvarsområdet anvendt de begrundelser, som kendes fra nors-
ke domme om farlig bedriftsansvar, som begrundelse for pålæggelse af
ansvar uden culpa. Dette gælder navnlig bedr if tsrisiko synspunkt et om
at fabrikanter må forudse, at skader af den pågældende art vil indtræde
(f.eks. at sodavandsflasker eksploderer) samt fremhævelsen af det hen-
sigtsmæssige i, at ansvaret ved at blive koncentreret hos fabrikanten,
pulveriseres ved hos denne at blive indregnet i bedriftsomkostningerne
og derved blive betalt af alle forbrugerne af det pågældende produkt.

Grænsen mellem culpaansvarstilfældene og tilfældene af objektivt
ansvar er flydende.

Erkendes det, at der for en række produkter må påhvile fabrikanten
og mellemhandleren et objektivt produktansvar, opstår et klart juridisk
problem om afgrænsningen af de produkter eller varer den er bærere af
et sådant objektivt ansvar.

Dette problem kan ikke siges i dag at være løst. I teorien er gjort
forskellige forsøg på grænsedragning mellem produkter, der bærer et
objektivt ansvar og andre produkter. Gomard 10) mener således at »ved
salg til forbrug fra fabrikant eller forhandler af massefremstillede pro-
dukter, hvis nærmere beskaffenhed ikke på en praktisk og økonomisk
forsvarlig måde kan konstateres af køberen, er sælgreren objektivt
ansvarlig for den skade, køberen måtte lide på grund af fejl eller mangler
ved produktet.»

Anders Vinding Kruse vil være tilbøjelig til at pålægge objektivt

10 Gomard, p. 321, se også Sælgerens ansvar, p. 125 ff.
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ansvar for industrifrembringelser, herunder kemikalier, endvidere for
fejlagtig medicin, sundhedsfarlige fødevarer samt gødningsstoffer og krea-
turfoder».11

I relation til grænsedragningen må primært fremhæves, at objektive-
ringen af ansvaret først og fremmest er motiveret i et ønske om at
beskytte forbrugerne imod at lide skade. En sondring imellem om skade
sker på den ene eller den anden form for personer, lader sig ikke
administrere i praksis. Det eneste kriterium, som lader sig admi-
nistrere, er antagelig et kriterium bygget op omkring arten af de varer,
for hvis skadeforvoldelse, reglerne skal opbygges. Måske kan måske man
se en tendens i denne retning, når domstolene pålægger objektivt pro-
duktansvar med henvisning til at varebetegnelsen for vedkommende
vare begrunder et garantiansvar for sælgeren.

Beskyttelsesbehovet er størst ved varer, som fremstilles og distri-
bueres med forbrug hos et stort antal ukendte personer for øje. Anta-
gelig kan man som vejledende kriterium opstille en regel om, at hvis
en vare er karakteriseret ved at bestemte egenskaber er til stede, og at
varen i praksis mister sin eksistensberettigelse, hvis ikke de pågældende
egenskaber er til stede, da gælder der objektivt ansvar for de skader, som
skyldes, at de pågældende egenskaber ved varen mangler.

Et kriterium af denne art vil føre til objektivt ansvar for alle for-
brugsvarer, der er næringsmidler, foderstoffer, medicin, gødningsstoffer
og kemiske produkter (gruppe 1)

Kriteriet vil typisk ikke omfatte maskiner, elektrisk udstyr, biler, skibe
fast ejendom, husdyr og større enkeltstående løsoregenstande (gruppe 2).

For en række produkter inden for gruppe 2 vil man ofte kunne opnå
en tilstrækkelig beskyttelse af samfundets medlemmer, selv om et cul-
paansvar fastholdes som grundlag for produktansvaret.

Ved maskiner, biler, luftfartøjer og fast ejendom normalt vil være
en formodning for, at brugeren er ansvarlig for de produktskade, som
disse goder forvolder. I disse tilfælde vil det være betænkeligt at opstille
et ubetinget produktansvar, idet man normalt vil have vanskelig ved at
afgøre, om skadesårsagen ligger i brugerens behandling af den skadevol-
dende ting, eller om skadesårsagen har sin oprindelse i varens frem-
stilling eller distribution.

For en række produkter inden for gruppe 2 vil man intet opnå ved
at pålægge sælgeren et objektivt produktansvar. Sælgeren har ikke
større mulighed for at afværge skade eller evne til at begrænse skade

n Henry Ussing: Køb, p. 140 f.
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end køberen har. Dette vil f.eks. gælde salg af husdyr, fast ejendom
og større enkeltstående løsøregenstande.

Mest tvivlsom forekommer behandlingen af ansvaret for det elektriske
udstyr, som i dag anvendes i hjemmene fra opvaskemaskinen til den
elektriske tandbørste. I sin form minder disse brugsting om de masse-
varer, som er nævnt i gruppe 1, og der er stort behov for beskyttelse
af fortbrugeren. Dette taler for et strengt ansvar, hvorimod godernes
karakter, hvor navnlig brug og vedligeholdelse spiller en stor rolle, taler
imod at arbejde med et alt for strengt produktansvar. For dansk rets
vedkommende kan man næppe komme til et strengere ansvar end et
ansvar svarende til reglerne i stærkstrømslovens § 6 — culpaansvar med
omvendt bevisbyrde — og gælder et sådant ansvar for disse apparaters
elektriske dele, vil det være vanskeligt at opstille et strengere ansvar
for de mekaniske dele. For norsk rets vedkommende er der grund til —
på baggrund af hidtidig norsk praksis — at tro, at domstolene vil være
tilbøjelige til at pålægge et objektivt produktansvar i disse tilfælde.
I praksis bliver virkningen af de to ansvarsgrundlag dog næppe mærk-
bar, idet en påvisning af, at skadesårsagen kan føres tilbage til varens
fremstilling eller distribution antagelig vil være tilstrækkelig til at
opnå en culpadom.

Bygges det objektive produktansvar op omkring arten af den solgte
vare, bliver der ikke grundlag for at stille forskellige krav til ansvars-
grundlaget hos varens fabrikant og hos de mellemhandlere, som alene
virker med varens salg. Accepteres det tillige, at produktansvaret ikke
på samme måde som misligholdelsesansvaret udspringer af selve salgsafta-
len, men er et ansvar inden for den almindelige erstatningsrets regler,
så følger heraf, at skadelidte må kunne rette sit erstatningskrav direkte
imod såvel fabrikanten som imod enhver mellemhandler, som har virket
med varens afsætning.12

En sådan konsekvens vil ofte føles meget hård hos de mellemhandlere,
hvis eneste opgave har været at videregive varen i den stand, hvori han
har modtaget den fra fabrikanten eller fra tidligere mellemhandler. No-
gen mulighed for at koncentrere ansvaret hos den fabrikant eller mel-
lemhandler, der har tilført varen den skadelige egenskab, består næppe.
Uklarheden med hensyn til hvem der i så fald ville være ansvarlig for
den farlige egenskabs tilstedeværelse ville antagelig i praksis medføre
så store vanskeligheder, at produktansvaret ville tabe væsentligt i værdi.
I praksis har man da også for eksempel i U.S.A. fra mellemhandlernes

i2 Sælgerens Ansvar, p. 190 ff.
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side krævet, at fabrikanten forpligtede sig til at hæfte over for mellem-
handlerne for det produktansvar, disse ville komme til at ifalde ved
salget af fabrikantens produkter, samt at fabrikanten skulle dække mel-
lemhandlerne under sin produktansvarsforsikring.

I tilfælde hvor produktansvaret alene er baseret på en culpøs adfærd,
må produktansvaret rettes mod den fabrikant eller den mellemhandler,
der ved culpøs adfærd har forvoldt produktskaden. En identifikation
mellem mellemhandlerne og en af fabrikanten udvist culpøs adfærd
lader sig næppe gennemföre.

III. Ansvarets præceptive Karakter. Ansvarsregulering.

I praksis vil produktansvarsproblemerne opstå, hvis en konkret vare
har egenskaber, som afviger fra, hvad varen bør have og skade derved
sker. I relation til uden for kontrakten stående personer vil den erstat-
ningsretlige vurdering i vidt omfang blive foretaget på grundlag af,
hvilke egenskaber en vare af den pågældende art bør have og på grund-
lag af, hvilke egenskaber fabrikanten eller sælgeren i brochurer, annon-
cer og brugsanvisninger har meddelt, at den pågældende vare har. De
oplysninger, som sælgeren har meddelt køberen i forbindelse med det
enkelte køb vil kunne blive af mere afgørende betydning for ansvars-
bedømmelsen, hvis skade sker på køberen, hvorimod oplysningerne er af
begrænset værdi, hvor skade indtræder hos andre.

I praksis er der grund til at yde markedsføringsapparatet den største
respekt i forbindelse med produktansvaret. Den måde, hvorpå varer
markedsføres, vil ofte udstyre en god vare med farlige egenskaber, fordi
de, som har ansvaret for varens markedsføring, lover forbrugeren mere
end varen kan holde. Fra dansk ret kan således nævnes et tilfælde,
hvor en sælger af et skadedyrsmiddel, der skulle påføres vægge i bagerier
for at forhindre kakerlakker, af sælgeren blev anbefalet anvendt til
imprægnering af trækasser til opbevaring af gulerødder. Imprægnerings-
midlet udryddede nok svampedannelserne i trækasserne, men ødelagde
tillige gulerødderne.

For industrien er det i dag af afgørende betydning at søge frem imod en
regulering af produktansvaret. Et objektivt produktansvar der kan if ai-
des overfor et stort antal forbrugere skaber en risiko for en multiplika-
tion af skaderne knyttet til en enkelt årsag. Dette skaber igen en risiko
for produktansvar af en størrelse som ingen industrivirksomhed kan
bære.
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Det bliver erstatningsrettens opgave at sætte grænser for, hvilke
reguleringer af produktansvaret der skal kunne foretages.

Uanset de forskelligheder, der gælder i udformningen af ansvars-
grundlagene for produktansvaret i de forskellige lande, er det afgørende
vigtigt, at man fra juraens side søger frem imod acceptable reguleringer
af ansvaret og dets grænser.

Skal disse reguleringer ske på grundlag af de enkelte kon-
trakter, sætter noget sådant meget snævre grænser for, i forhold til
hvem reguleringerne kan gennemføres. I princippet kan reguleringer kun
gennemføres overfor de personer, som er parter i et kontraktsforhold.
Dette medfører sondring mellem regulering af ansvaret i forhold til for-
brugerne og regulering af ansvaret mellem underleverandør — fabrikant
og mellemhandler. I det følgende skal disse tilfælde og grupper behandles
hver for sig jfr. nedenfor.

Skal man indenfor produktansvarets område søge en regulering af
ansvaret gennemført gennem salgsaftalen, har sælgeren normalt to
muligheder.

a) Sælgeren søger gennemført bestemmelser med direkte henblik på
produktansvaret, således at dette søges begrænset, fraskrevet for visse
skadestilfælde, eller helt fraskrevet. Denne regulering svarer til den
velkendte problemstilling omkring ansvarsfraskrivelsesklausulerne.13

b) Sælgeren søger sit produktansvar begrænset ved at give oplysning
om varens begrænsede egenskaber, gennem brugsanvisninger, vejled-
ninger, advarsler for derigennem at fraskrive sig ansvaret for skader, som
skyldes en anvendelse af produktet, som er i strid med den vejledning og
de advarsler, som fabrikanten eller sælgeren har givet.14

Unset at de to tilfældegrupper ikke i praksis ikke klart kan adskilles,
skal de af systematiske grunde behandles hver for sig.

A. Forbrug er situationen

a. Ansvarsregulerende kontraktsbestemmelser

En fraskrivelse af produktansvaret i forhold til forbrugeren strider
imod de sociale og beskyttelsesmæssige interesser, som har motiveret gen-
nemførelsen af navnlig det objektive produktansvar.

13 Karlgren p. 144, Sælgerens Ansvar 179 ff. Industriens Produktansvar-
og Forsikring p. 22 ff.

14 Sælgerens Ansvar p. 180 f.
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I det omfang den skadelidte forbruger ikke står i noget selvstændigt
kontraktforhold til en sælger af varen, kan hans mulighed for at kræve
produktansvar ikke begrænses som følge af ansvarsfraskrivelser eller
ansvarsreguleringsbestemmelser i de aftaler, som har ført varen frem
til den sidste køber. Noget sådant måtte forudsætte en automatisk identifi-
kation mellem den skadelidte og den sidste køber, en identifikation
der ikke ses at være nogetsomhelst grundlag for at gennemføre. Skal
man overhovedet tillade, at der skal kunne gives afkald på den beskyt-
telse af brugeren, som produktansvarsreglerne giver, må hertil som et
minimum kræves, at den skadelidte selv har givet afkald på den
erstatningsretlige beskyttelse. Det må således antages, at ansvarsregu-
leringsbestemmelser i kontrakter omkring varens distribution ikke har
nogen virkning i forhold til de skadelidte, som ikke er parter i kon-
traktforholdet. Der bortses herved fra reguleringsbestemmelser, som
alene har relation til et særligt i kontrakten påtaget ansvar, som rækker
ud over det ansvar, som følger af de almindelige regler om produkt^
ansvar.

Hvis det sagte er rigtigt, bliver spørgsmålet om reguleringen af pro-
duktansvaret begrænset til reguleringen af ansvaret overfor den forbru-
ger, der står som sidste køber af varen. Gode grunde taler for, at være
yderst tilbageholdende med at lade denne forbruger få dårligere rets-
stilling end øvrige forbrugere, som er skaderamte. Helt kan man dog
næppe frakende en ansvarsreguleringsbestemmelse virkning, således som
kontraktsreglerne i dag er indrettet. Anerkendelse af en ansvarsregule-
rings bestemmelses gyldighed må kræve en klar sandsynliggørelse af, at
vedkommende køber så ansvarsreguleringsbestemmelsen og forstod denne,
noget man ofte ikke vil kunne hævde med henvisning til f.eks. rek-
lamepåtryk på en emballage. Der er næppe forgjort noget ved helt at
nægte gyldigheden af ansvarsfraskrivelse ved personskade, hvis ansvaret
kan føres tilbage til en culpøs adfærd, eller der en tale om en vare,
hvor ansvaret pålægges på objektivt grundlag.

Gælder der objektivt ansvar f.eks. for sælgere af margarine, forekom-
mer det stødende, at margarinesælgeren sikulle kunne begrænse dette
ansvar til et culpaansvar gennem en ansvarsfraskrivelse overfor en
købende forbruger.

Ved tingsskade og ved ren formueskade forekommer betænkelighe-
den ved at tillade gyldigheden af ansvarsreguleringsbestemmelser mindre
— bortset fra tilfælde af grovere former for culpa — men disse ansvars-
reguleringstilfælde spiller formentlig mindre rolle i relation til forbruge-
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ren, men spiller betydelig rolle for reguleringen af produktansvaret mel-
lem underleverandør, fabrikant og mellemhandler jfr. nedenfor.

b. Brugsanvisninger, vejledninger og advarsler

Medens ansvarsfraskrivelsesbestemmelserne alene sigter på at regu-
lere et ansvar, som på anden måde er fastlagt, tjener brugsanvisninger,
vejledninger og advarsler til at beskrive den solgte vares egenskaber
til at forhindre, at den solgte vare anvendes på forkert måde og til
at forhindrer, at skaden på denne måde sker.

I ansvarsfraskrivelsessituationen er problemet om ansvaret kan fraskri-
ves, et problem som er relativt lettere at løse end problemet om brugsan-
visningers, vejledningers og advarslers betydning.

Gennem fastlæggelsen af ansvarsreglerne har der fundet en generel
afvejning sted mellem de krydsende interesser. Ansvarsreglerne frem-
træder som resultatet af de krydsende hensyns betydning. En nægtelse
af at anerkende ansvarsfraskrivelsers gyldighed indebærer blot, at
ansvarssituationen reguleres i overensstemmelse med erstatningsreglernes
indhold.

Brugsanvisninger, vejledninger og advarslers betydning kan ikke uden
videre negligeres, især ikke med en domspraksis, som tillægger karak-
teristikken af varen stor betydning for ansvarspålæggelsen. I modsæt-
ning til ansvarsreguleringsbestemmelserne, der alene regulerer ansvars-
reglernes anvendelse på det konkrete retsforhold, indebærer brugsanvis-
ning, vejledning og advarsler en regulering af selve det produkt, som sæl-
ges. Brugsanvisninger, vejledninger og advarsler er en del af produktet, af
dets særpræg og af grænserne for dets anvendelighed. Brugsanvisninger,
vejledninger og advarsler har intim sammenhæng med definitionen af
den farlige egenskab og med fastlæggelsen af, hvilke egenskaber der
karakteriserer den solgte vare.

Spørgsmålet om brugsanvisningers, vejledningers og advarslers betyd-
ning kan næppe løses generelt, men må løses afhængigt af varens art
og af indholdet af brugsanvisningen, vejledningen og advarslen. De
følgende bemærkninger er ikke udtømmende og spørgsmålet trænger
til en drøftelse i en bredere kreds.

Som en advarsel eller brugsanvisning, som antagelig må respekteres
som ansvarsfritagende, kan nævnes datostemplingen af varers holdbarhed.
Accepteres disse datostemplingers gyldighed ikke, vil konsekvensen heraf
formentlig blive, at varernes fabrikanter vil afstå fra at sende en række
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daglige forbrugsvarer på markedet, idet en fabrikant eller en mellem-
handler ikke har nogen mulighed for at føre kontrol med, om varen
anvendes efter udløbet af den påstemplede holdbarhedsfrist. I disse til-
fælde er der ikke afgørende beskyttelsesmæssige hensyn at tage til for-
brugeren, der er fortrolig med, at i hvert fald fødevarer normalt har en
begrænset holdbarhed.

I publikationen om produktansvaret har Det Danske Industriråd15

foreslået, at der ved datostemplede varer blev påført varen en bestemmelse
om »at producenten og sælgeren ikke er ansvarlige for skader, der skyldes
at varen anvendes efter den påstemplede dato».

Ved næringsmidler, medicin o.l. forekommer det naturligt at stille
krav om, at produktet sammensættes på en sådan måde, at en gal
anvendelse ikke påfører produkterne sundhedsfarlige egenskaber. Følger
man ikke brugsanvisningen på en pakke buddingepulver, må man risikere,
at buddingen mislykkes, men man må ikke risikere, at resultatet bliver
giftigt.

Ved foder- och gødningsstoffer kan man næppe opretholde en så
konsekvent regel som ved næringsmidler og medicin, idet forbrugeren
af disse produkter ofte selv undergiver dem en behandling navnlig i
form af blanding med andre produkter, hvor en anvendelse i strid med
en meddelt vejledning ikke vil kunne begrunde et erstatningsansvar for
sælgeren af foder- og gødningsstofferne, forudsat vejledningen har haft
den fornødne klarhed. Dette må gælde også i tilfælde hvor en anden
end køberen lider skade som følge af ukendskab til vejledningen, forud-
sat at denne på behørig vis er meddelt køberen — påtrykt emballagen —
o.l. Det forekommer derimod mere tvivlsomt, om man ikke i visse
tilfælde bør begrænse ansvarsfriheden til alene at vedrøre visse tilfælde
af farlige egenskaber som f.eks. begrundede i overdoseringer, urigtig
sammensætning af dele som hver for sig er i orden, men at advarsler og
brugsanvisninger ikke kan diskuteres i tilfælde, hvor den enkelte del,
isoleret set, har haft en farlig egenskab, som har voldt skade.

Ved andre produkter bliver det endnu vanskeligere generelt at be-
dømme brugsanvisningens, vejledningens og advarslens betydning. Man
kan antagelig ikke komme længere end til at fastslå, at disse brugs-
anvisninger, vejledninger og advarsler kan fritage sælgeren for ansvar,
hvis de har den fornødne klarhed, men med en mulig begrænsning for
tilfælde, hvor der er tale om sådanne egenskaber ved varen, at man
må forlange, at de er fjernet forinden varen sælges, og ikke overlades

15 Industriens Produktansvar- og Forsikring p. 27 ff.
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til købers administration eller risiko. Selv den mest vidtgående advarsel
og vejledning ved brug af køkkenmaskiner vil ikke virke disculperende,
hvis en husmor bliver strømskadet, fordi beskyttelseskappen på grund af
isoleringsmangel er blevet strømførende.

B. Underleverandør — fabrikant — mellemhandler

a. Ansvarsregulerende kontraktsbestemmelser

Produktsansvarsdiskussionen mellem underlevarandør, fabrikant og
mellemhandler kommer op enten fordi en af parterne har leveret et gode,
som var således forsynet med farlige egenskaber, at det ødelægger maski-
ner eller produktion hos modtageren, — i disse tilfælde vil skaden nor-
malt realisere sig som en tingsskade, — eller fordi produktet har forvoldt
skade på en forbruger, og man i den efterfølgende (regres —) sag skal tage
stilling til, hvem, underleverandøren, fabrikanten eller mellemhandleren,
der i sidste instans skal bære tabet.

De beskyttelseshensyn, som gør sig gældende i forholdet til forbruge-
ren, et langt mindre og ofte ikke til stede i retsforholdet underleverandø-
ren — fabrikant — mellemhandler. Dertil kommer, at man befinder sig
indenfor en begrænset personkres, der normalt vil have betydeligt kend-
skab til de enkelte produkter og deres behandlingsmåder. En regulering
af produktansvaret vil i disse tilfælde snarere være en aftale om forde-
ling af risikoen for at farlige egenskaber ved produkterne senere volder
skade. Skal underleverandøren bære risikoen for de farlige egenskaber,
som rummes i hans (mellem-) produkter, efter at fabrikanten har ind-
føjet underleverandørens produkter i sit produkt, eller overtager fabri-
kanten også produktrisikoen for underleverandørens produkt, når dette
indføjes i fabrikantens produkt? Spørgsmålet lader sig ikke besvare gene-
relt, men spørgsmålets karakter opfordrer til, at man i aftaler mellem
underleverandør, fabrikant og mellemhandler tager stilling til fordelingen
af produktrisikoen.

Det Danske Industriråd har i publikationen om produktansvar fore-
slået følgende reguleringsbestemmelser for produktansvar:16

Reguleringen mellem fabrikant og mellemhandler om geografiske
begrænsninger:

»Køberen er forpligtet til ikke at sælge varen til forbrug underfor

*6 Industriens Produktansvar- og Forsikring p. 28 f.
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. . . (lande), og han er forpligtet til ikke at medvirke til, at sådanne
salg af varen findet sted. Misligholdelse af denne forpligtelse med-
fører, at køberen i forhold til producenten bærer det fulde ansvar for
de skader, der måtte ske som følge af, at varen anvendes af forbrugere
undenfor de nævnte lande.»

Regulering mellem underleverandør og fabrikant:
Sælgeren er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare for-

volder, hvis, det dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af
sælgeren eller hans folk. Sælgeren hæfter dog aldrig for driftstab, avan-
cetab og andet indirekte tab. Sælgerens ansvar for skade på ting kan
ikke overstige 500.000 kroner. Sælgeren hæfter kun i et år fra varens
overgivelse til køberen for de skader, som varen måtte forvolde. I
det omfang sælgeren måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den
brug, som køberen måtte gøre af d,en solgte vare — herunder videresalg
— er køberen pligtig at skadesløsholde sælgeren for det ansvar, som som
denne måtte blive pålagt i det omfang, ansvaret går ud over de aftalte
grænser. Køberen er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som
behandler erstatningskravet mod sælgeren i anledning af den solgte
vare.»

Regulering of produktrisikoen i tilfælde af lønarbedje:
»Ansvar for fejl og mangler ved de af A solgte produkter bæres af

denne alene, og A skal refundere B den eventuelle erstatning, som B
måtte blive pålagt at udrede for skade forvoldt af de af B for A
fremstillede produkter.»

Det skal ikke her nærmere behandles, om hvilke grænser der må
gælde for gyldigheden af reguleringsbestemmelser som de foreslåede.
Skal der gælde begrænsninger i gyldigheden, må grænsen antage-
lig knyttes til forsætlig og grov uagtsom adfærd fra skyldnerens side.

b. Brugsanvisninger, vejledninger og advarsler

Problemerne omkring brugsanvisninger, vejledningers og advarslers
betydning rummer ikke særlige problemer i retsforholdet underleveran-
dør — fabrikant — mellemhandler, hvorfor spørgsmålene ikke skal be-
handles her.

C. Generelle begrænsninger.

Med gennemførelse af ansvarsregulerende bestemmelser i salgsaftalerne
og gennem brugsanvisninger, vejledninger og advarsler kan sælgeren
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søge at opnå en vis regulering af produktansvaret i forhold til den
enkelte køber eller skadelidte. Sælgeren vil ikke gennem disse former
for ansvarsregulering kunne opnå en regulering af den største risiko inden
for produktansvarets område; risikoen ved at skaderne multipliceres,
fordi samme farlige vare forvolder skade på et stort antal personer.
Et parti sardiner er ved en fejl blevet giftige og førend man når at
gribe ind, er for eksempel 5.000 mennesker slået ihjel.

Såvel forsikringsselskaberne som de enkelte virksomheder har behov
for en regulering af produktskadernes multiplikation. For begge parter
vil en stor skade kunne medføre ruin. Uanset at forskrigsselskaberne
har en beløbsbegrænsning i fabrikantens produktansvarspolice, vil skade
på et stort antal forbrugere aktivere alle mellemhandlernes policer og
forsikringsselskaberne er dermed inde i en risiko, der udgør summen
af de maksimale dækningssummer på alle de berørte mellemhandleres
produktansvarsforsikringer. At skaderne til sidst samles hos den ansvar-
lige fabrikant, er kun en fattig trøst. Fabrikanten vil antagelig for
længst være gået konkurs.

Problemet er antagelig uløseligt. Den eneste løsning, som ses på
problemet, vil være at søge en generel maksimal ansvarsgrænse for
produktansvarsskader fastlagt, svarende til de grænser, som for eksempel
gælder for atomskader. I praksis vil en sådan løsning antagelig være
uigennemførlig selv i tilfælde, hvor ordningen blev nationalt begrænset.
Skademulighederne, produkternes forskelligartethed og fabrikanternes
indbyrdes store forskellighed gør det antagelig umuligt at lave en sam-
let generel ansvarsregulering.

Er dette rigtigt, må man enten opgive at søge spørgsmålet om pro-
duktskadernes multiplikation løst og da lade fabrikanterne og mellem-
handlerne og måske deres forsikringsselskaber gå konkurs eller også må
man søge at løse problemet, når skaden er sket, som det samfunds-
problem det er, på samme måde som for eksempel en alvorlig epi-
demisk sygdom vil være. Muligt i en erkendelse af at skaden vil være
så stor, at den i praksis må gøres erstatningsfri.

IV. Skadebegrebet

Da produktansvaret, som det fremgår af III, er vanskeligt at begrænse
eller regulere, især i forhold til forbrugerne, har man i vidt omfang
søgt ansvaret forsikringsdækket gennem produktansvarsforsikringen.

Gennem en sådan forsikringsdækning støder man på vanskeligheder,
som bør søges fjernet i den kommende tid.
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Med baggrund i den historiske udvikling dækker produktansvarsfor-
sikringen kun »forsikringstagerens ansvar ved skade på personer og
ting».17 Policerne er således begrænset til, at der skal være sket en skade,
og dækningen træder først i kraft, når skaden rammer en person eller
en ting. Gennem disse betingelser gives ansvarsforsikringen et dæk-
ningsområde, som er snævrere en det skadebegreb, som kendes i erstat-
ningsretten til trods for, at det er ansvarsforsikringens opgave at dække
den sikrede mod krav, der udspringer af de erstatningsretlige regler.
Denne begrænsning af dækningspligten til kun at omfatte ansvar ved
skade på personer og ting, er langt alvorligere ved produktansvaret end
ved anden form for erstatningsansvar.

Ved produktansvaret vil man ofte være i en situation, hvor sælgerens
ansvar må drøftes, uden at der er sket nogen skade, men hvor der
har været fare for, at skaden ville kunne ske.

Under opførelsen af et byggeri opdages det, at et af de anvendte beton-
elementer er mangelfuldt og bør undskiftes for at sikre, at bygningen
vil blive stabil. Elementet udskiftes uagtet, at der ikke er sikkerhed
for, at skade ville være sket, hvis elementet ikke var blevet udskiftet.

En fabrikant af bremseklodser til biler, bliver opmærksom på, at et
par bremseklodser er mangelfulde og tager intiativet til at finde ud af,
i hvilke biler, bremseklodserne er anvendt, og til at få bremseklodserne
udskiftet i disse biler før skade sker.

En konservesfabrikant bliver klar over, at der er begået en fejl
ved konserveringen af nogle sardiner. Fejlen skaber en risiko for, at
der kan udvikles nogle gifte, hvorfor fabrikanten søger advarsler
udsendt og partiet hjemkaldt.

I alle tilfælde vil fareafværgelsen nødvendiggøre afholdelsen af bety-
delige udgifter, som sælgeren af varen enten selv må afholde eller,
hvis andre har afholdt udgifterne, dække som et produktansvar. Afhol-
des udgifterne ikke, og anlægger sælgeren en »det går nok betragtning»,
vil forsikringen dække, hvis der indtræder skader på personer eller
ting. Den måde, hvorpå det ansvarsforsikringsretlige skadebegreb hidtil
har været udformet, opfordrer forsikringstageren til i produkt ansvar stil-
fældet at spekulere i at undlade at foretage fareafværgende foranstalt-
ninger og i at lade skade ske, fordi kun sidstnævnte er dækket af for-
sikringen.

Uanset at forretningsmæssige hensyn ofte vil motivere forsikringsta-
geren til — uanset ansvarsforsikringsspørgsmålet — at søge skaderne

17 Produktansvarsforsikring p. 132 ff.
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afværget, er det klart uheldigt, at produktansvarsforsikringen i sin udfor-
ming tilskynder forsikringstageren til at søge faren for skader afværget
og stridende mod tankegangen bag reglerne i FAL §§ 52 og 53.

I den produktansvarsforsikringspolice, som er udarbejdet i samarbejde
mellem Det danske Industriråd og Ulykkesforsikringsforeningen i Dan-
mark er optaget følgende bestemmelse.18

»Såfremt der opstår umiddelbar fare for, at skade vil indtræde, er
forsikringstageren pligtig at træffe alle nødvendige foranstaltninger
til afværgelse af faren. Udgiften ved at hjemtage, tilintetgøre eller
reparere de ikke kontraktsmæssige produkter er ikke dækket af for-
sikringen. Andre af fareafværgelsen forårsagede udgifter er dækket
i samme omfang som hvis skade var sket — dog kun indenfor et beløb
af kr. 50.000 pr. forsikringssum. Sikrede bærer en selvrisiko på 10 °/o
af disse udgifter.»

Grænsen, hvorefter fareafværgende foranstaltninger kun dækkes
indenfor 50.000 kr. er indsat af præmiemæssige grunde. Mod forhøjet
præmie, vil grænsen kunne fjernes, således at de fareafværgende for-
anstaltninger dækkes i samme omfang, som hvis skade var sket. Såvidt
det har været muligt at konstatere, findes ingen tilsvarende bestem-
melser i produktansvarsforsikringspolicerne i de øvrige nordiske lande.

Med gennemførelsen af en bestemmelse om forsikringsmæssig dæk-
ning for udgifter ved fareafværgelse må overvejes, hvilken fare, der
skal være til stede, for at produktansvarsforsikringen er dækningsplig-
tig. Ofte vil man ikke uden videre kunne basere sig på forsikringsta-
gerens skøn over det nødvendige i at gribe ind med fareafværgende
foranstaltninger.

Foruden begrænsningen af ansvarsforsikringens dækningspligt til
kun at gælde, hvis skade er sket, vil en begrænsning af dækningen til
kun at gælde skader ved personer og ting virke uheldigt ved produktan-
svaret. En sælger vil meget vel kunne komme til at ifalde produktansvar
uden at der er sket skade på personer og ting. Nævnes kan således
tab af good-will, tab af markedsføring, driftstab, avancetab o.l. Kravet
om at dækningen forudsætter, at skade er sket på personer og ting
indebærer f.eks. en EDB-centrals produktansvar ofte ikke vil være
dækket under produktansvarsforsikringen, idet EDB-centralens regne-
fejl alene vil vise sig som en ren formueskade. Fra Sverige kan
nævnes eksempler, hvor en sælger havde leveret en gal smøreolie til
en køber, som anvendte den til en maskine med det resultat, at maskinen

18 Industriens Produktansvar- og Forsikring p. 61.
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løb varm. Maskinen måtte undersøges, hvilket kostede nogle penge,
som sælgeren blev pålagt ansvar for. Endvidere en sag om en olieleveran-
dørs ansvar for at have leveret olie med for ringe varmeevne med det
resultat, at en række tulipaner blomstrede senere end køberen havde
påregnet, hvorved køberen led et tab.

Som en konklusion kan anføres, at man i hvert fald indenfor produkt-
ansvars området bør søge frem imod en f or sikring sdækning, der omfatter
forsikringstagerens produktansvar uden begrænsning med hensyn til
hvilke tab, forsikringstageren måtte blive gjort ansvarlig for.
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Debatten inleddes av referenten advokat, dr.jur. Jørgen Hansen,
Danmark:

Hr. ordfører — mine damer og herrer.

Om tre uger holder International Bar Association møde i Monte Carlo,
hvor advokater fra hele verden skal diskutere fælles juridiske problemer.
Som et af diskussionsemnerne på verdenskonferencen er sat det emne, vi
skal diskutere idag, nemlig: Produktansvaret og produktansvarsreglerne
som beskyttelse af forbrugerne. Da emnet falder sammen med emnet
ved verdenskonferencen, var det naturligt at søge det nordiske juristmøde
og IBA's verdenskonference koordineret; dette er sket. Den rapport, som
danner grundlaget for drøftelserne idag, er oversat og indgår i grund-
laget for verdenskonferencens drøftelser, og jeg kan oplyse, at man fra
International Bar Association's side spændt afventer, hvilke resultater de
nordiske jurister måtte komme frem til idag. Denne interesse hos Inter-


